
3292 م.ك. مج1

موعظةالموضوع3292 م.ك. مج1مخطوط رقم

بيان فضل علم السلف على علم الخلفالعنوان

ابن رجب ; عبدالرحمن بن احمد ـ 795 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 8 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

1 ـ 18عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3292 م.ك. مج2

موعظةالموضوع3292 م.ك. مج2مخطوط رقم

استنشاق نسيم االنس في نفحات رياض القدسالعنوان

ابن رجب ; عبدالرحمن بن احمد ـ 795 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

796 هـتاريخ النسخ

محمد بن عبداهللا بن عمران الحنبلي القادريإسم الناسخ

19 ـ 81عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

رسالة في حقيقة محبة اهللا عز وجلالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3292 م.ك. مج3

فقه + أدعيةالموضوع3292 م.ك. مج3مخطوط رقم

مسألة كشف الرأسالعنوان

االنصاري ; بدرالدين محمد بن عبداهللا ـ بعد 750 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 8 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

81 ـ 86عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

النسخة منقولة من نسخة المصنفالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3292 م.ك. مج4

موعظةالموضوع3292 م.ك. مج4مخطوط رقم

الذل واالنكسار للعزيز الجبارالعنوان

ابن رجب ; عبدالرحمن بن احمد ـ 795 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 8 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

87 ـ 102عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3292 م.ك. مج5

حديث + فقهالموضوع3292 م.ك. مج5مخطوط رقم

اختيار االولى في شرح حديث اختصام المأل االعلىالعنوان

ابن رجب ; عبدالرحمن بن احمد ـ 795 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

) هـ❨القرن ( 8تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

103 ـ 134عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd s...rs/3236_3301=46/3236-3301=PDF/3292/3292 5جم .ك.م.htm [23/03/2011 12:34:58 م]



3292 م.ك. مج6

أصول الفقهالموضوع3292 م.ك. مج6مخطوط رقم

مختصر التحرير في أصول الفقهالعنوان

ابن النجار ; تقي الـدين محمد بن احمد بن عبدالعزيز الحنبلي المصري ـ 972 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

932 هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

135 ـ 156عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3292 م.ك. مج7

فقه حنبليالموضوع3292 م.ك. مج7مخطوط رقم

المسائل المهمة فيما يحتاج اليه القاضي عند الخطوب المدلهمةالعنوان

المقدسي; شمس الدين ابوعبداهللا محمد بن احمد بن سعيد الحنبلي ـ 855 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 9 ) هـتاريخ النسخ

احمد بن محمد بن الحرانيإسم الناسخ

157 ـ 169عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

مسائل في الفقه الحنبلي فيما يتعلق باحكام الزواجالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3292 م.ك. مج8

عقائدالموضوع3292 م.ك. مج8مخطوط رقم

رسالة في العقائدالعنوان

المؤلف
ابن تيمية ; تقي الـديـن ابو العباس احمد بـن عبدالحليم بـن عبدالسالم الحراني 

الحنبلي ـ 728 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 8 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

171 ـ 188عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

النسخة كتبت في حياة المصنف ; رسالة في القران كالم اهللا عز وجلالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3292 م.ك. مج9

فقهالموضوع3292 م.ك. مج9مخطوط رقم

فتيا البن تيميةالعنوان

المؤلف
ابن تيمية ; تقي الـديـن ابو العباس احمد بـن عبدالحليم بـن عبدالسالم الحراني 

الحنبلي ـ 728 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

 تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

190 ـ 211عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

النسخة كتبت في حياة المصنف وقرئت عليهالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3292 م.ك. مج10

فقهالموضوع3292 م.ك. مج10مخطوط رقم

فتوى في السماعالعنوان

المؤلف
ابن تيمية ; تقي الـديـن ابو العباس احمد بـن عبدالحليم بـن عبدالسالم الحراني 

الحنبلي ـ 728 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 8 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

214 ـ 227عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3292 م.ك. مج11

طبالموضوع3292 م.ك. مج11مخطوط رقم

الطب النبويالعنوان

ابن القيم ; شمس الـديـن محـمد بـن ابي بكر الدمشقي الحنبلي ـ 751 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 9 ) هـتاريخ النسخ

محمد بن ابي بكر الطبراني الكاملي ـ 835 هـإسم الناسخ

230 ـ 285عدد األوراقنسح معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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